
 

Cookie verklaring 
Om u beter van dienst te kunnen zijn en voor het tonen van relevante advertenties, maakt 3b-o.nl gebruik van 
functionele, analytische, social media, advertentie, affiliate en tracking cookies en vergelijkbare technologie, die 
door 3b-o.nl of derden worden geplaatst. Nadere informatie over deze cookies kunt u vinden in onze cookie 
verklaring. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van al deze cookies bij bezoek 
aan 3b-o.nl. Hier vindt u onze privacy verklaring. 
Ik ga akkoord.Ik ga niet akkoord. 

 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze kleine tekstbestanden onthouden uw surfgedrag en dit 
wordt opgeslagen op uw computer. U kunt de cookies terugvinden in de map tijdelijke 
internetbestanden. Uw browser controleert tijdens het bezoeken van een website of deze bestanden 
er zijn en wat uw instellingen zijn. 
Cookies geven 3b-o.nl inzicht in hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen we onze site verbeteren en 
ervoor zorgen dat u relevantere informatie te zien krijgt. Tevens kunnen we de cookies voor 
marketingdoeleinden gebruiken. 
  
De cookies die wij verzamelen kunnen we gebruiken voor de volgende doeleinden 
• Analytische doeleinden: Om het gebruik van de website van 3b-o.nl te analyseren en te 

verbeteren. 
• Social media doeleinden: Om informatie die op u aansluit te delen via diverse social 

mediakanalen. 
• Promotionele doeleinden: Om buiten de website van BIZ Bedrijventerrein Breda-Oost (3b-o.nl) 

aanbiedingen te doen die relevant zijn. De aanbiedingen sluiten aan op de diensten van BIZ 
Bedrijventerrein Breda-Oost en zijn gepersonaliseerd aan de hand van uw gedrag op onze 
website zoals bekeken pagina’s. 

Wanneer de cookies uitgezet worden kan de beleving en het functioneren van de website van 3b-o.nl 
tegenvallen. 
  
Welke cookies gebruikt 3b-o.nl 
Bij 3b-o.nl maken we gebruik van de volgende cookies: 

• _unam 
• avg_usr_perm 
• ci_session 
• show_cookie_notice 
• sharthis.com: 
• _stid 

  
Verwijderen en weigeren van cookies 
Via de browserinstellingen van uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Ook kunt u 
hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier waarop u dit dient te doen verschilt per 
browser. Wanneer het nodig is kunt u de hulpfunctie van uw browser raadplegen. Het uitschakelen 
van de cookies heeft gevolgen voor de desbetreffende computer en browser waarop u dit instelt. 
  
Wijziging verklaring 
BIZ Bedrijventerrein Breda-Oost behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze 
verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd van de inhoud op 
de hoogte bent.  
 

https://demark-breda.nl/cookies
https://demark-breda.nl/cookies
https://demark-breda.nl/privacy

